
 جامعة مدينة السادات                                   
 ث البيئيةمعهد الدراسات والبحو

 
  

 
 تكنولوجيا التخزين فى المناطق الجافة

 
التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها /                                              :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 الدكتوراه
 اختيارىالمقرر إجباري/ اختياري: 
 مشروعاتها .إدارة اصلة للبيئة والتنمية المتو : القسم الذي يقدم البرنامج

 مشروعاتها .إدارة التنمية المتواصلة للبيئة و : القسم الذي يقدم المقرر
  الدكتوراه : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 DE049 الكود:          تكنولوجيا التخزين فى المناطق الجافة العنوان:

  2المحاضرة: 2 :التدريسية الساعات
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1

حاصالت ال ثمار يدرس الطالب العوامل البيئية والبيولوجية  المؤثرة على جودة وإنتاج  -1
 فى المناطق الجافة  . الزراعية المختلفة

 نسب أنواع التخزين لكل محصول والطرق المحددة لذلكيتعرف على ا -2
طرق التعبئة والتخزين والمعامالت  إكساب الطالب معارف ومعلومات عن – 3

الضرورية للحاصالت الزراعية قبل وأثناء الجمع والتدريب على طرق الحصاد واألدوات 
 المستخدمة 

عية بعد الحصاد فى المناطق يدرس الطالب أسباب زيادة الفاقد فى الحاصالت الزرا  - 4
 الجافة

 
2- Uةالنتائج التعليمية المستهدف 

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
المعلوم�����ات الالزم�����ة لتنمي�����ة يوض�����ح  2/1/1 :والفهم ةالمعرف -1

 واستدامة الموارد الطبيعية
 

يتعرف على طرق  -2/1/1/1
التبريد المبدئي وطرق التخزين فى 

 ق الجافة .المناط
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ي��درك م��دى مس��اهمة موض��وع الدراس��ة  2/1/6
 لتنمية المعرفة وحل المشاكل في البيئة المحيطة.

 

يحدد األسباب التى  -2/1/6/1
تؤدى الى زيادة الفاقد فى 

الحاصالت الزراعية أثناء التخزين 
فى المناطق الجافة وطرق التقليل 

  منها .

مكتس��بة ي�ربط ب��ين المعرف��ة والمه��ارات ال 2/1/7 
م���ن برن���امج الدراس���ة لتعزي���ز األنش���طة البيئي���ة 
والمهنية والمواطنة والمسؤولة عن المحيط الذي 

 يعيش ويعمل فيه.

يلم بالعوامل المؤثرة  -1/7/1/ 2
على الجودة وطرق التحكم فيها 

 أثناء التخزين فى المناطق الجافة  

 المهارات الذهنية: -2
  

     
 
 
 
 

    

ات والنم����اذج والمف����اهيم يمي����ز النظري����  2/2/1
 البيئية.

 
 
 
 
 

يميز بين المعامالت  - 2/2/1/1
 التكنولوجية المؤثرة على الجودة

التخزينية  للحاصالت الزراعية فى 
 المناطق الجافة  .

يتعرف على الشروط  2/2/1/2
 الواجب توافرها فى المخازن 

 
 
المشاكل  فى حلالمعرفة والفهم  يوظف  2/2/6

لمتعددة األبعاد في سياقات مألوفة المعقدة وا
وغير مألوفة بغرض إجالء الرؤى وتقديم 

 الحلول ومقترحات غير نمطية .

يكتسب الخبرة فى  -  2/2/6/1
مجال  تجهيز الحاصالت الزراعية 
لالستهالك المحلى او للتصدير او 

 للتصنيع .

آلي������ات وأدوات بش������ان عملي������ة  يح������دد 2/2/7
ى الم�وارد الطبيعي�ة االستدامة بغرض الحفاظ عل

 وتقييم اآلثار البيئية المحتملة .

يقارن بين طرق  -2/2/7/1
التخزين المختلفة للحاصالت 
الزراعية فى المناطق الجافة 

الطرق  أفضلوالوقوف علي 
 لتطبيقها . 

المهارات المهنية  -3
 :والعملية
 

يعظ���م العائ���د م���ن تطبي���ق نظ���م اإلدارة   2/3/4
 . البيئية.

 
 
 

يكتسب القدرة على   -2/3/4/1
تحديد الوقت المناسب للحصاد 

ويتدرب على  بعض تقنيات التبريد 
المبدئى والطرق التكنولوجية 

 الحديثة للتخزين فى المناطق الجافة
يجي��د إع��داد وع��رض البيان��ات باس��تخدام  2/3/5

تقني���ات نوعي���ة وكمي���ة مناس���بة وذل���ك لتس���هيل 
 لمحيطاالتصال الفعال بفريق العمل والمجتمع ا

  
يتعرف الطالب على 2/3/5/1

الشروط الواجب توافرها فى 
 المخازن وطرق التخزين المختلفة.

يستطيع الطالب تحديد   -2/3/5/2 
المشكلة المرتبطة بالتخزين وكيفية 

 حلها   .
يتقن الطالب الشروط  -2/2/5/3

 .الواجب توافرها فى العبوات

 
 
المهارات العامة  -4

  :لوالقابلة للنق
  

يساهم في نشر ثقافة الحفاظ على البيئة   2/4/1
  وتنميتها واالستدامة لمواردها المختلفة.

 
 

يكتسب القدرة على  -2/4/1/1
االتصال والتواصل والعمل في 

فريق والتأقلم مع المتغيرات الحديثة 
 وإيجاد البدائل واتخاذ القرار

يكتس�����ب الق�����درة عل�����ى  -2/4/3/1 
التخ���زين ف���ى تحدي���د المش���كلة عن���د 

المن��اطق الجاف��ة واس��تخدام األدوات 
 التكنولوجية لحلها 
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3- Uالمحتويات: 
 إرشاد/عملي محاضرة عدد الساعات الموضوع

التركيب -للثمار المورفولوجيالتقسيم  -الثمار أنواع - 1
 2 1 2 للثمار. الكيميائي

التغيرات التى تحدث فى التركيب الكيميائي والطبيعي  - 2
 2 1 2 أثناء نموها. للثمار 

والعوامل        Sمنحنى  –فسيولوجيا النمو والتنفس   - 3
 2 1 2  التى تؤثر عليه

فسيولوجيا ما بعد  –طرق وأدوات الجمع والحصاد   - 4
 2 1 2 الحصاد للحاصالت الزراعية

 -كيمياء تخليق االيثيلين –أنتاج االيثيلين بواسطة الثمار  - 5
 2 1 2 ين قبل وبعد الحصاد وأثناء التخزيناستخدامات االيثيل

االحتياجات  -تقسيم الثمار حسب طبيعة تنفسها - 6
 2 1 2 الضرورية للثمار أثناء تخزينها

مميزاتها وعيوبها مع توضيح  -طرق التخزين المختلفة - 7
 2 1 2 وجهة النظر االقتصادية

 لالتخزين للثمار واألجزاء النباتية طازجة االستعما - 8
 2 1 2 التخزين للثمار واألجزاء النباتية بعد التصنيع

اختيار  -ميكانيكية عملية التبريد -التخزين المبرد - 9
مميزات التخزين  -درجات حرارة التبريد حسب نوع الثمار

 العيوب -المبرد
2 1 2 

  التخزين فى الجو المتحكم فيه - 10
Controlled atmosphere                          والجو 

  بأنواعه المعدل
atmosphere modified               

   
 

2 1 2 

 -التخزين بالتجفيف -التخزين تحت الضغط العالي - 11
 2 1 2 التخزين بالتجميد

الفيروسية -البكتيرية-الفطرية-األمراض الفسيولوجية - 12
 2 1 2 التى تصيب الثمار أثناء تخزينها

 2 1 2 فى أماكن التخزين وطرق معالجتهااآلفات والحشرات  - 13
الفاقد فى الحاصالت الزراعية أثناء جمعها وتداولها  – 14

 وطرق التقليل منها
 شروط السالمة واألمان الصحي فى جو المخزن -
على المحاصيل  GAPتطبيق شروط ال -

2 1 2 
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  التصديرية
 
 

4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

التركيب -التقسيم المورفولوجي للثمار -الثمار أنواع - 1 1
 األول الكيميائي للثمار.

التغيرات التى تحدث فى التركيب الكيميائي والطبيعي  – 2 2
 الثاني للثمار أثناء نموها.

والعوامل التى        Sمنحنى  –فسيولوجيا النمو والتنفس   - 3 3
 تؤثر عليه

 
 الثالث

فسيولوجيا ما بعد  –والحصاد طرق وأدوات الجمع   - 4 4
 الرابع الحصاد للحاصالت الزراعية

 -كيمياء تخليق االيثيلين –أنتاج االيثيلين بواسطة الثمار  - 5 5
 الخامس استخدامات االيثيلين قبل وبعد الحصاد وأثناء التخزين

االحتياجات الضرورية  -تقسيم الثمار حسب طبيعة تنفسها - 6 6
 السادس هاللثمار أثناء تخزين

مميزاتها وعيوبها مع توضيح  -طرق التخزين المختلفة - 7 7
 السابع وجهة النظر االقتصادية

 التخزين للثمار واألجزاء النباتية طازجة االستعمال - 8 8
 الثامن التخزين للثمار واألجزاء النباتية بعد التصنيع

9 
درجات  اختيار -ميكانيكية عملية التبريد -التخزين المبرد - 9

 -مميزات التخزين المبرد -حرارة التبريد حسب نوع الثمار
 العيوب

 التاسع

10 

 التخزين فى الجو المتحكم فيه - 10
Controlled atmosphere                          والجو 

 بأنواعه المعدل
atmosphere modified 

 العاشر

 -فالتخزين بالتجفي -التخزين تحت الضغط العالي - 11 11
 الحادي عشر التخزين بالتجميد

الفيروسية -البكتيرية-الفطرية-األمراض الفسيولوجية - 12 12
 الثاني عشر التى تصيب الثمار أثناء تخزينها

 الثالث عشر اآلفات والحشرات فى أماكن التخزين وطرق معالجتها - 13 13

14 

الفاقد فى الحاصالت الزراعية أثناء جمعها وتداولها  - 14
 طرق التقليل منهاو

 شروط السالمة واألمان الصحي فى جو المخزن -
 على المحاصيل التصديرية GAPتطبيق شروط ال -

 الرابع عشر
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5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1 
2/1/6 
2/1/7 

 

2/2/1 
2/2/6 
2/2/7 

2/3/4 
2/3/5 
2/3/1 

 

2/4/3 
2/4/5 

 
6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 
 

 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم
 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر 11 12 13 14

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

مخرجات التعلم 
 لمقررل

      X X       

يتعرف  -2/1/1/1
على طرق التبريد 

المبدئي وطرق 
التخزين فى المناطق 

 الجافة .
يحدد  -2/1/6/1

التى تؤدى الى  األسباب
زيادة الفاقد فى 

ية الحاصالت الزراع
التخزين فى  أثناء

المناطق الجافة وطرق 
 التقليل منها .

   

  X   

 

  X      

 يلم -1/7/1/ 2
العوامل المؤثرة على ب

الجودة وطرق التحكم 
فيها أثناء التخزين فى 

 المناطق الجافة  
 

X  X   

 

     X X  

ت 
ارا

مه
ال

نية
ذه

ال
 

يميز بين  - 2/2/1/1
المعامالت التكنولوجية 

 لى الجودةعالمؤثرة 
التخزينية  للحاصالت 

    X X  

X X 

   X  
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الزراعية فى المناطق 
 .الجافة  

 
 
يتعرف على  2/2/1/2

الشروط الواجب توافرها 
  فى المخازن

 
 
 
يكتسب  -  2/2/6/1

الخبرة فى مجال  
تجهيز الحاصالت 

الزراعية لالستهالك 
للتصدير او  المحلى او

 . للتصنيع
يقارن بين  -2/2/7/1
رق التخزين المختلفة ط

للحاصالت الزراعية فى 
المناطق الجافة 

والوقوف علي أفضل 
  الطرق لتطبيقها .

    X X  

   

    

لية
عم

وال
ية 

مهن
 ال

ت
را

مها
ال

 

يكتسب   -2/3/4/1
القدرة على تحديد الوقت 

المناسب للحصاد 
ويتدرب على  بعض 

تقنيات التبريد المبدئى 
والطرق التكنولوجية 

تخزين فى الحديثة لل
 المناطق الجافة 

يتعرف 2/3/4/2
الطالب على الشروط 

الواجب توافرها فى 
المخازن وطرق التخزين 

 المختلفة.
  
 

    X     

 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 

 

X  
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يستطيع   -2/3/5/1

الطالب تحديد المشكلة 
المرتبطة بالتخزين 

 .حلها   وكيفية 
 
 قنيت -2/3/5/2

الطالب الشروط 
الواجب توافرها فى 

  .لعبواتا

      
X 

 
 
 
X 

  

   

  

قل
 للن

بلة
لقا

 وا
مة

لعا
ت ا

را
مها

ال
 

يكتسب  -2/4/1/1
 االتصالالقدرة على 

والتواصل والعمل في 
مع  والتأقلمفريق 

المتغيرات الحديثة 
البدائل واتخاذ  وٕايجاد
 القرار

 

 X            X 

 ســــــــــــــــــبتكي -2/4/3/1
القـــــــــدرة علــــــــــى تحديــــــــــد 
المشــــكلة عنـــــد التخـــــزين 

ـــــــ اطق الجافـــــــة فـــــــى المن
واســــــــــــــــــــــــــتخدام األدوات 

 التكنولوجية لحلها 
تـــدريب علـــى ي2/4/3/2

تقلــل الفاقــد  التــيالطــرق 
فى الحاصالت الزراعية 

ــــــــــد  بعــــــــــد الحصــــــــــاد عن
ـــــاطق  التخـــــزين فـــــى المن

  الجافة
 

 يعم����������ل   2/4/5/1
، ض����������من فري����������ق 

ويكتس��ب الق��دره عل��ى 
التعام��ل والتكي��ف م��ع 
المتغي����رات ومش����اكل 

ويس��اهم ف��ي  التخ��زلن
وذلك من خالل حلها؛ 

فري��������ق  مه��������ارات"
وتق����������ديم  العم����������ل"

 عروض شفويه
 
 

 X  X   X        
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8- U :طرق التعليم والتعلم 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

5T
حل

11T 5TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

 

ت ا
عا

رو
مش

علم
لت

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم

2/1/1 
   x   x      x   

2/1/6 
 x x  X     x x     

2/1/7 x  x   x x   x  x   

 ألذهنيهالمهارات 
2/2/1 x     x    x     

2/2/6 x     x    x     

2/2/7   x  x    x      

 المهارات المهنية

2/3/1  x   X  x   x    x 

2/3/4 x X     x   x X    

2/3/5 
     x x         

المهارات العامة و 
 المنقولة

2/4/3 x x  X   x  x x X  x  

2/4/5 x X     x   x     

 

9- U نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررستهدفة نواتج التعلم الم

 طرق التقويم

ري
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وي 

شف
 ال

بار
خت

اال
لي 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

 تقيم تقرير
تقيم 
 مشروع

 و الفهم المعرفة

2/1/1 
 X x  X 

 

2/1/6  x   x 

2/1/7 X  x X  

 الذهنيةالمهارات 

2/2/1   x X 
 

2/2/6 X    
 

2/2/7  X   
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 الوزن النسبي لكل تقييمو مللتقيي الزمنيالجدول  -10
 
 

 األسبوع النسبة ق التقيمرط
 السادس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 عشر السادس 15 األختبار الشفوي النهائى

 ادسالس 5 لنصف الفصل الدراسى دوري ختبارا
 الخامس عشر 15 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 5 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
11. Uقائمة المراجع   

 مذكرات المقرر -11-1
 المحاضرات  مذكرات

 ة المقررة) الكتب الضرورية (الكتب الدراسي -11-2
                         * Nonnecke, IB.L. 1989. Vegetable Production. Van Nostrand Reinhold, 

New York. 657p. 

           كتب مقترحة -11-3

 T3T- 2011 الخضر T1, كتاب اساسيات زراعة3                                                           

 - الدار العربية للنشر والتوزيع – القاهرة                                                         

 االسكندرية . –منشأة المعارف –زراعتها ، رعايتها وانتاجها  –. الفراولة  1996ابراهيم ،عاطف محمد .  -

 . العربية للنشر والتوزيع الدار -الزراعة المحمية   نتاج الخضر وا أساسيات . 2010 . علي، أبو العزايم -

 . الدار العربية للنشر والتوزيع -محاصيل الخضر . 1990. علي احمد عطية و محمد السعيد زكي المنسي ، -

 المهارات المهنية

2/3/1 
   x  

x 

2/3/4   x X 
x 

2/3/5 
   x X 

 

 المنقولةالمهارات العامة و
2/4/3   x X 

x 

2/4/5 
   x X 

x 
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 القاهرة. –المكتبة االكاديمية  -تكنولوجيا انتاج الخضر  . 1998 حسن ، أحمد عبد المنعم . -

المحمية  و الخضر وتكنولوجيا الزراعات المكشوفةأساسيات انتاج  . 2000 حسن ، أحمد عبد المنعم . -

 . الدار العربية للنشر والتوزيع - (الصوبات)

 القاهرة . –المكتبة االكاديمية  –البقولية   انتاج الخضر . 2002 حسن ، أحمد عبد المنعم . -

 – ر العربية للنشر والتوزيعالدا –والقلقاسية المركبة والخبازية  انتاج الخضر . 2003 حسن ، أحمد عبد المنعم . -

 القاهرة .

محمد عبد اللطيف ، عبد القادر  محمد محمد ، الشرقاوي عبد العزيز  الشالخلف اهللا عبد العزيز ، -

 اإلسكندرية . -مكتبة المعارف الحديثة  -. الخضروات أساسيات وٕانتاج 1996.

 اسكندرية –ارف الحديثة دار المع - محاصيل الخضر . 1999.  محمود عبد العزيز ، خليل -

دار  -. اساسيات انتاج محاصيل الخضر  2011غنيم ، ابراهيم ، سناء مرسى العربى وطلعت حسن .  -
اسكندرية . –المعارف الحديثة   

االسكندرية . –منشأة المعارف –. مقدمة في زراعة الخضروات  2001كذلك ، محمد محمد .  

سس إنتاج الخضرأ والفاكهة وخصائص المنتجات العضوية     . 2011                           - 

Hesham Abdel-Razzek 2011.Vegetable Crops (Practical and Technology Application) 

Nonnecke, IB.L. 1989. Vegetable Production. Van Nostrand Reinhold, New York. 657p 

Postharvest biotechnology of vegetable crops   

Splittstoesser  W. E. 1980. Vegetable Growing Handbook. Organic and traditional 
Methods. 3P

rd
P ed. Van Nostrand Reinhold. New York, U.S.A. 311p 

 - .Post harvest biotechnology of horticulture and field crops   

عاطف محمد -  إعداد وتخزين الحاصالت البستانية  

صالح محمود اليتيم - فسيولوجيا ما بعد القطفا  

Post harvest physiology and storage of tropical and subtropical fruits, S. 
K. Mitta,1997 

 
 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -11-4
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                            * HortScience     

                                                   * J. Amr. Soc. Hor. Sci.   

* Horticulture Abstracts              
 

 
12. Uاإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 

 الميدانية للزياراتمادية  إمكانات -برامج اليكترونية -دعم طباعة –أجهزة ووسائل عرض           
 

 
 د/ هالة احمد عبد العال احمد    :المقرروموصف  منسق 
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